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Filosoferen:  een prachtige manier om kinderen  - en volwassenen- nieuwsgierig te maken naar wat elkaar 

beweegt. 

In een museum, op straat of in de klas, filosoferen over kan overal.  

Filosoferen over kunst ook. Hierbij wordt dan een kunstwerk gebruikt als leidraad of metafoor. 

Hierdoor worden kinderen uitgedaagd om na te denken over vragen die een kunstwerk oproept.  

Het is bijzonder om te merken hoe gemakkelijk en ‘vanzelf’ kinderen echt inhoudelijk met elkaar in gesprek 

gaan en nadenken over wat hen bezig houdt. Over wat een kunstwerk oproept. Over het hoe en waarom en  

het hoe en wat  hun gevoelens en dat van anderen zijn mbt bepaalde kunstwerken. 

 

Filosoferen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Ze oefenen hun mondelinge en sociale 

vaardigheden, ze zoeken naar mogelijke verklaringen en leren creatief  denken. 

Het leiden van zo’n filosofisch gesprek is te leren. Voorwaarde is dat ieder zichzelf kan en mag zijn. 

Op internet is veel te vinden om te leren filosoferen. Hieronder staan een paar links die daar bij kunnen 

helpen. Er zijn experts die voor u het filosoferen met kinderen over kunst kunnen verzorgen.  

Het allermooist is om in vertrouwen samen het avontuur aan te gaan, elkaar en jezelf beter te leren kennen 

door met respect over en weer elkaar te vormen. 

 

Bijlage:  

Diverse afbeeldingen die een link hebben met Pasen en daardoor kunnen uitdagen tot mooie gesprekken 

leren filosoferen  

 

kijkvragen 

filosoferen op de 

basisschool 

 

cultuurwijzer 

edu-art verslag  

 

edu-art 

filosoferen m 

kinderen kunst 

Lesbrief 

beeldgesprekken  

http://www.lerenfilosoferen.nl/archives/545
http://www.adlj.nl/laed/2010/02/17/voorbereiden-excursies/
https://sites.google.com/site/filosoferenopdebasisschool/filosofie
https://sites.google.com/site/filosoferenopdebasisschool/filosofie
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=tips%20filosoferen%20kunst%20kind&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.edu-art.eu%2Fuploads%2Ffckconnector%2F2288111f-cac0-46e9-99d2-4809ce9d81f6&ei=hxJPUa6SIuvw0gXZiIGABA&usg=AFQjCNHInrhHAvH6S_xk3lvqZyWg
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=tips%20filosoferen%20kunst%20kind&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.edu-art.eu%2Fuploads%2Ffckconnector%2F2288111f-cac0-46e9-99d2-4809ce9d81f6&ei=hxJPUa6SIuvw0gXZiIGABA&usg=AFQjCNHInrhHAvH6S_xk3lvqZyWg
http://www.edu-art.eu/activiteiten/filosoferen-met-kinderen-over-kunst
http://www.edu-art.eu/activiteiten/filosoferen-met-kinderen-over-kunst
http://www.edu-art.eu/activiteiten/filosoferen-met-kinderen-over-kunst
http://www.kunstinhardenberg.nl/kunstwerken/Kunstroute/Lesbrief%20beeldgesprekken.pd
http://www.kunstinhardenberg.nl/kunstwerken/Kunstroute/Lesbrief%20beeldgesprekken.pd
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janpetermuilwijk   2007 design Binnenmantel 

http://www.janpetermuilwijk.com/#!Design-binnenmantel/zoom/c568/image9qu
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   Anneke van der Weg  Reizende zon 2011                                                Een heel leven opnieuw beginnen 

http://www.adlj.nl/
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/03/Een-heel-leven-opnieuw-beginnen-pdf.pdf
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info schilderij 

http://maar-greet.blogspot.nl/2010/04/pasen_04.html
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The-Passion-Den-Haag-2013 

http://www.vandaagopstap.nl/activiteiten/26156/The-Passion-Den-Haag-2013/
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Het Laatste Avondmaal   Leonardo da Vinci     Wiki 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg
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janpetermuilwijk   2007 design Binnenmantel 

Anneke van der Weg                 Paaskruis  geínspireerd door  Keith Haring                        Uitleg beelden 

http://www.janpetermuilwijk.com/#!Design-binnenmantel/zoom/c568/image9qu
http://www.adlj.nl/
http://www.haring.com/
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/03/40dagentijd-met-Haring-uitleg2.pdf

